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রুওয়াইস য়ায়ায়াস েথ সপলয়ওথনাস য়িহনী 

 

মূলস 

শয়াখসআবুলসলয়াইস য়থইমী াহ. 
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(আজস২০১৮সাংসইয়লস  েথ স�য়ওস২০সবছাসআথা) আাুস

দুাস ই�ীইহস  ইৗিদস আাথবাস রুওয়াইস  য়ায়ায়াস  েথ  
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শয়াখসআবুলসলয়াইসআল-িলিবসাহ.  

এাসইংিক্সপিািরি 

শয়াখস আবুল লয়াই আল-িলিব াহ. িছথলন আল- য়ওদয়া ইহজয়ি দকিয় ই�� 

এ জন িইিনওা  ময়�য়াা আথমিা য়ন িডথফ� াথ�িলথজ� এথজি� িয়থ  এ জন 

“ ািালয় যু� িবথশষজ” িহথইথব অিভিহি  থা েয়থ া  

১৯৮০ এা দশথ   ইয়িভথওিথদা িবরথ� আফায়ন িজহয়থদ  যয়া  দওয়া জনয িিিন 

আফায়িন�য়থন আথইনা ১৯৯৪ ইয়থল িলিবওয়ও িফথা িাথও ৈ�াশয়ই  ায়�য়িফা 

উষখয়থি যু� হনা িবথ�য়হ বযয়েথ হথল  ইৗদী রথল যয়না  ইৗদীা িাওয়থদা অবি�ি 

 খয়বয়া টয়ুওয়থা  বয়ময় হয়মলয়ও ই�ৃ�িয়া অিভথযয়থা িয়থ   �ফিয়া  ায় হওা 

ি ছুিদন পা িিিন  ইখয়ন  েথ  ছয়ড়য় পয়ন অেবয় পয়িলথও আইথি ইমেথ হন এবং 

পুনায়ও আফায়িন�য়থনা িফথা এথই আল- য়ওদয় ু িয়থলবয়থনা ইয়থে  যয়া  দনা   

আফায়িন�য়ন ু পয়ি �য়থনা উপজয়িী এলয় য় িছল িয়া �ধয়ন িবরাণ�লা  ইখয়থন 

আল- য়ওদয়া পক  েথ  িিিন মুজয়িহদথদা �িশকথণা দয়ও� পয়লন  াথিনা এছয়ড়য় 

আল- য়ওদয়া এ জন মুখপয়� িহথইথবু িিিন দয়িও� পয়লন  থাথছনা ২০০৭ ইয়থল 

আল— য়ওদয়া অিফিশওয়ল িমিডওয় আই-ইয়হয়থবা এ িট িভিডু ইয়কয়ি য়থা িয়ঁথ  

 দখয় যয়ওা  

এ া বছা, িয়ঁা িনথদথথশ মুজয়িহদায় আফায়িন�য়থনা বয়াায়ম িবময়ন ঘয়ঁিটথি হয়মলয় 

 াথল ২৩জন িনহি হওা এ ইমও িবময়ন ঘয়ঁিটথি অবি�ি ময়ি থন ভয়াই- �িইথড� 

িড   রনীথ  লকয  থাা এা দুঃইয়হইী হয়মলয়  ায় হথওিছলা    

শয়াখস আল-িলিব িছথলন আল- য়ওদয় এবং িলিবওয়, আলথজিাওয়, উজথব  ু িুি থ 

মুজয়িহদথদা মথধয  ইিুব�ন �রপা িিিন িলিবওয়ন াইলয়িম  ফয়ািটং �থপাু 

(আলজয়ময়আিুলসাইলয়িমওয়হসআল-মু য়িিলয়) �ধয়ন িছথলনা উদা আি� য় অ�থলা 

িজহয়দী শয়খয়গথলয় ু আল- য়ওদয়া মথধয িিিন িছথলন অনযিম ইংথযয়া �য়পন য়াীা  
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শয়াখসআবুল লয়াই াহ. ২০০৭ ইয়থল আল- য়ওদয়া  য়থছ িলিবওয়ন াইলয়িম  ফয়ািটং 

�থপা বয়াওয়হব� হুওয়া  ঘয়ষণয়  দনা  

আথমিা য় িয়ঁথ  ধিাথও  দওয়া জনয ২লক ডলয়া পুা�য়া  ঘয়থষয়ণয়  থািছলা ২০০৮ 

ইয়থলা জয়নুওয়াীথি শয়াখ আবুল লয়াই আল-িলিব পয়ি �য়থনা উপজয়িী এলয় য় 

ুওয়িজিা�য়থন ময়ি থন  �য়ন হয়মলয় িনহি হনা আ�য়হ িয়থ  শহীদ িহথইথব  বুল 

 রনা 
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রুওয়াই  য়ায়ায়া  েথ  পলয়ওথনা  য়িহনী 

াি ামজয়নসময়থইাসরি�শিমসিয়িাথখাসই য়লসআটটয়ওস ইৗিদসবযব�য়সুসিয়াসদুথভথদযস

িনায়পদয়ইং�য়�স ি ংবদ�ীসএ িটস িঠনস িবপদসুস�র�সরথপটয়ঘয়থিস  থঁপসউথঠিছল৷স

  ননয়সিখন “আল-জয়ময়আ’িুলস াইলয়িমওয়হ আল-মু�য়িিলয়” ইংাঠথনাস িিনসই�য়নস

 জ�য়স শহথাাস “রুওয়াইস য়ায়ায়া” নয়ম সিয়গিীস য়ায়ায়াস  েথ স পলয়ওনস াথিস

ইমেথস হন৷স অেরস এাস  য়ায়ায়ািটথ স িয়থদাস ই লস িনায়পদয়মূল স  মথপপয়স ুস

পদথকথপাস কথ�সমথডলসিহথইথবস পশস ায়সহি৷ 

ঐস ই লস ভয়াথদাস পলয়ওথনাস পা  ইৗিদাস িনায়পদয়স  িৃথপকস িয়ঁথদাথ স  �ফিয়থাা 

জনযসইথবথয়া �থর�য় রয়িলথওসযয়ুওয়সইথ�ুসআ�য়হাস রণয়ওসিয়ঁায়  ইৗিদা অ�লসিযয়াস

 থাসিনায়পদসভূিমথিস পৗছথিসইকমসহন৷সিয়ঁথদা িনায়পদস�য়থনস পৗছয়াসপাসআময়থদাস

“আলসফজা” পি� য়াস�িিিনিধসিয়ঁথদা ইয়থেসইয়কয়ষস থান৷সআাসিয়ঁায় হথলন, শয়াখ 

আবুলসলয়াইস য়থইমী, ভয়া বয়শীাসআ�ুলস য়াীমসুসভয়া আবুস মুহয়�য়দস যয়বী৷সআলস

ফজাস পি� য়াস এা ইয়কয়ষ য়থা  য়ায়ায়থাাস পিাি�িিস ুস  ইখয়থনস  ইৗদীস

ায়জপিাবয়থাাস পুিলশথদাস হয়থিস িয়উহীদপপীায়স ি স ধাথনাস আরাথণাস ই�ুখীনস হনস

 ইটয়সুসিয়ঁথদা পলয়ওথনাসধাণসউথঠসএথইথছ৷ 

 

আলস ফজাঃ রুওয়াইস  য়ায়ায়থাস  থঠয়াস িনায়পদয়মূল স বযয়ব�য়িদস েয় য়স ইথ�ুস

আপনয়ায়সপলয়ওথনসইমেথসহথলনসি ভয়থব? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ ইম�স�শংইয় আ�য়হসায়�ুলসআলয়িমথনাসজনযস  যভয়থবস

িিিনস িনথদথশস  থাথছন৷স �েমিঃস  িয়স �থিয স মুইলময়নাস এস  েয়স িবিয়ইস  থাস  য, 

আ�য়হস ইুবহয়নয়াসুওয়সিয়’আলয়সিয়থ সআিদ�স িবষওসআদয়থওসঅকমিয়স� য়শস াথিস

িনথষধস থাথছন৷সআ�য়হসিয়’আলয়সআময়থদাথ স�ীথনাস  ভিাস   য়নরপস িটস াথিস

িনথষধস  থাথছনস এবংস আমায়স  যনস  য়থফাথদাথ স মুইলময়নথদাস   য়নস বযি�ইদয়াস

ময়িল সহথিসইুথযয়াসনয়স দা৷স 

আ�য়হসিয়’আলয়সবথলন- 
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 ولن يجعل هللا لل�افر�ن ع�� املؤمن�ن سبيال

অেথঃ “আ�য়হসি ছুথিাসমুিমনথদাস�িিপথকস য়িফাথদাথ সিবজওীস াথবনসনয়”৷ (ইুায়স

িনইয়:স১৪১)স 

এস  খয়দয়ওীস িনথদথথশাাস ইূ�স ধথাস  জ�য়স শহথাাস রুওয়াইস  য়ায়ায়থাাস ভয়াথওায়স

িয়গিথদাসফয়ঁদস েথ স বাসহুওয়সুসপলয়ওনস ায়াসপেসখঁুথজস বাস ায়াসজনযসঅ য়�স

�থর�য়সরয়িলথওথছন৷স�েমসিদনগথলয়স েথ াসআমায়সপলয়ওথনাস থও িটসউথদযয়াস�হণস

 থািছলয়ম৷স ি �সআময়থদাস দুািটস উথদযয়াস বযেথস হথওথছ৷সএাস ি�িীওসউথদযয়ািটাসভয়া 

বয়শীাসআ�ুলস য়াীমসএ য় ীস�হণস থািছথলনসএবংসিয়থিসিিিনসইফলসহথওস য়ায়ায়াস

 েথ স  বাুস হথওস িাথওিছথলন৷স ি �স িেয়িপস িিিনস ধায়স পথড়স িাথওিছথলন৷স   ননয়স

আমায়স মযয়পসএথ িছলয়মস িঠ া; ি �সিয়াস পয়ঁস  ভথ�স যয়ুওয়াস য়াথণস িিিনস পলয়ওনস

রয়িলথওস যথিসপয়থানিনসুসিবষওিটসফয়ঁইসহথওসিাথওিছল৷স ময়ট েয়স�েমসুসি�িীওবয়থা 

আমায়স য়ায়ায়াস েথ স বাসহথিসইমেথসহািন৷স 

আলসফজাঃ এাসি�িীওসপলয়ওনিটসি ভয়থবসই�য়িদিসহথওিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ ভয়া বয়শীাস এ িটস �ি�স  ইথলস িছথলন৷স  ইাস  ইথলস

এ িটস িাথডয়াস িছল, যয়াসময়েয়ওসদাজয়সাথওথছ৷সভয়া বয়শীাস  ইখয়থনসখয়বয়থাাস�িলস

�থবথশাস ইুথযয়ািটথ স য়থজস লয়ায়ও৷স   ননয়স খয়বয়থাাস �িলাসজনযস দাজয়গথলয়স  খয়লয়স

হথিয়৷স ইুিায়ংস যখনস ভয়া বয়শীথাাস জনযস দাজয়স  খয়লয়স হলস ুস এিদথ স  িাথডয়থাাস

দাজয়ুস  খয়লয়স াথওথছ, িখনস ভয়াস বয়শীা িনথজথ স  য়ায়ায়াস ময়�য়াস ুস ইয়মিা স

ায়ডথথদাসদৃি�াসআড়য়লস াথিসইমেথসহনসুসিনথজথ স য়ায়ায়থাাসঅভযেথনয় থকস দখথিস

পয়ন৷সিখনস িিিনস�িসািিথিস িিনথশয়স িমটয়াস  দৗথড়স িাথওসিদ�স থকাস য়ছয় য়িছস

 য়ায়ায়থাাস�য়থ�স পৗথছসযয়ন৷স দওয়থলাসউািয়স িিিনস ভিাসিদ স েথ  িিনস িমটয়াস

উঁরুস  দখথিস  পথওস  য়থায়স ইহথযয়াীিয়স ছয়ড়য়স িয়থিস রড়থিস ইকমস হনস ুস িনথজথ স

 দওয়থলাসুপাসআিব�য়াস থান৷সএাপাসিিিনসবয়াথাসলয়ফস দন৷সঅেরসবয়াথাাসিদ স

 েথ স দওয়লিটাসউািয়স িছলসছওস েথ সইয়িস িমটয়া৷সলয়ফস দুওয়াসইমওস িিিনসিয়াস

পয়থওাসুপাসপথড়িছথলন৷সফথলসিয়স ভথ�সযয়ওসএবংস য়ায়ায়থাাসাকীবয়িহনীসিয়াসিপছুস
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িনথওিছলস ুস  য়ায়ায়াস  েথ স িিনথশয়-রয়াথশয়স িমটয়াস দূথাস যয়ুওয়াস পাস িয়থ স ধথাস

 ফথল৷সস 

আলসফজাঃ আপনয়থদাসইবথথশষসপলয়ওনস মথিষপািয়সই থ�সি ছুসবলুন?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আমায়সঅথন সইমওাসপলয়ওথনাসউপয়ওসিনথওসির�য়ভয়বনয়স

 ািয়ম৷সএ পযথয়থওসআমায়সএমনসি ছুস িজিনইসঅজথনস াথিসইমেথসহা, যয়সআময়থদাস

জনযসপলয়ওথনাস থও িটসপপয়সইহজইয়ধযস থাস দও৷সআইথলসদূাস েথ স য়ায়ায়াগথলয়স

 দখথিসঅিয�সইুািকিসদূাথইদৃশসমথনসহও; ি �সবয়�থবসইবসঠুনথ য়৷ 

আলসফজাঃ ঐসিজিনইগথলয়সি সযয়সআপনয়ায়সঅজথনস াথিসইমেথসহথওিছথলন?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ হয়িস পয়থওাস িশ থলাস রয়িবাস মিস  থও িটস িজিনই৷স

আমায়স  ইগথলয়স িবথশষস প�িিথিস অজথনস  থািছলয়ম৷স  ইখয়থনস পলয়ওথনাস অথন স

  ৗশলাস আময়থদাস ময়েয়ওস িছল; ি �স অিধ য়ংশস  কথ�াস  ইগথলয়স েয় থিয়স এ য় ীস

পলয়ওথনাসপপয়৷সআাসআমায়সযিটয়সই�বসবড়স েথ সবড়সজয়ময়িসিনথওসপলয়ওনস ায়াস

িই�য়�স িনথওিছলয়ম৷স িয়াস আমায়স  ইস ই লস পিা �নয়গথলয়থ স উথপকয়স  িাস ুস

ইি থিয়াসইয়থেস য়জসই��স িা৷স  ননয়সআথাাসপিা �নয়িটসবযেথসহথও িাথওিছল৷স 

আাসআময়থদাসপলয়ওথনাসধাণসএাস িছলস  য, আমায়স  য�য়থনসআট স িছলয়মসিয়স িছলস

এ িটস�শ�সভবন৷স যয়াসআটিটস কস িছলসুসএ িটস �য়ায়সআথা িটথিস�থবশস ায়স

 যি৷সএাসভবথনাসএ স ণথয়থাসছওিটসটওথলটসিছলসএবংসটওথলটগথলয়াসজয়নয়লয়  েথ স

 ইাস িাথডয়ািটসউি স িদথওস  দখয়স  যি, যয়স  লয়হয়াস  ব�নীস�য়ায়সআ�য়িদিস ইূযথয়থলয় স

�হণস র�থাা িদথ স রথলস  াথছ৷স ইুিায়ংসআমায়স যখনস  লয়হয়া  ায়িস ইং�হস াথিস

পয়ালয়মসিখনসআময়থদাস ির�য়ধয়ায়সএাস িছলস  য, আমায়সএওয়াপয়�স(বয়ওুিন�য়শনয�)স

গথলয়াস  য়নসএ িটস�য়ায়স বিাথওসযয়ব, যয়সটওথলথটাস ভিাসাথওথছ৷সএভয়থবস য, এ স

ভয়াস এওয়াপয়�স �য়ায়স  ইাস  িাথডয়থাস  নথমস যয়থব, যয়স ব�ীথদাস  বাস হুওয়াস জনযস

এ ময়�স  ায়দস  পয়হয়থনয়াস ইমওাস  খয়লয়স হও৷স এাপাস িয়াস ময়থঝস ুস ইূযথয়থলয় স �হণস

র�থাাস ময়থঝস শধুময়�স এ িটাস দাজয়স েয় থব৷স আ�য়হাস শ িাওয়স  য, আমায়স

ায়ডথথদাথ স�িয়িািস াথিসইমেথস হুওয়ওস  ইাসদাজয়ওসএমনসএ িটসিয়লয়স ঝুলয়থনয়স
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িছল, যয়সআমায়সন�স থাস িদথওিছলয়ম৷সফথলসএসদাজয়িটুসআময়থদাসজনযসউউু�সহথওস

 াল৷স থও িদনসপাসআমায়সভয়াসবয়শীথাাস িন টস ায়িিটস িদলয়ম৷স িিিনসএওয়াপয়�স

িদথওস  বাসহথিনসুস  ইিটথ সপূবথব�য়ওস  াথখস িদথিন৷স িাথডয়াসঅিি�মস থাস িিিনস

দাজয়স িদথওস  বাস হথওস ইূযথয়থলয় স �হণস র�থাস  পৗথছস  যথিন৷স এাপাসএ িটস দাজয়স

াথওথছ, যয়াস�য়ায় এমনস িাথডয়থাস�থবশস ায়স হও, যয়স কগথলয়থ স িঘথাস  াথখথছ৷স

িখনসভয়াসবয়শীাসদাজয়িটস য়টথিস লথাস াথলন৷সঅিপাস ইাস িাথডয়থাস�থবশস থাস

 কগথলয়াস িপছথনসউপনীিস হথলনসএবংস কগথলয়াসএ িটসএওয়া ি�শনয়থাাসুপাস

রথড়স িনথজথ সছয়থদাসুপাসআিব�য়াস াথলন৷সএখনসিয়াসময়থঝসুসবিহভথয়থাাসময়থঝ 

  বলময়�স লয়হয়াসি�লাসঅ�ায়ওসহথওসআথছ৷সিখনসিিিনসিয়সএ জনসময়নুষস বাসহথিস

পয়থাসএাসপিাময়ণসরিুথ�য়ণীস থাস য়টথলন৷সআাসএইবস মথ য়াসই��সহথওথছস িিনস

 েথ সরয়াসই্য়হসইমওস িনথওসপিাি�িিসুস�হায়াস�িিসলকস থা, যয়সঅথন সইমওস

 য়জসরয়িলথওস যথিসবয়ধয়াসইৃি�স াথিয়৷সআমায় িবিভ�সঅনু ূলসইমওসিনবথয়রনস ািয়মস

ুস ায়ডথথদাথ স  ধয়ঁ য়স িদিয়ম৷স  ইখয়থনসআময়থদাসঅথন স য়জস ইয়মিা স বয়িহনীস  থাস

িদথওথছ,  যগথলথিসআমায়স ধায়ুস পড়য়াস উপ�মস হথওিছলয়ম; ি �স আ�য়হস িয়’আলয়স

িয়থদাথ সিব�য়�স থাথছন৷স 

আমায়সপলয়ওথনাস�িীিকিস িদনিটাসঅথপকয়স ািছলয়মসএবংস ইস িদনিটস িহথইথবসািস

ামজয়থনাস রি�শিমস িয়িাখস বুধবয়াথ স ধয়যথস  ালয়ম৷স আমায়স পলয়ওথনাস জনযস এাস

িদনিটথ সএস য়াথণসিনবথয়রনস ালয়মস য,  ইৗিদাসই লস মথখয়থিসামজয়নসময়থইাস শষস

দশ থ সইা য়িাসছুিটস িহথইথবসাণযস ায়সহও৷সআাসবুধবয়াসইয়ধয়াণিঃস য়থজাসইমওস

শধুময়�স  যয়হাস পযথ�স েয়থ স ুস বৃহৃিিবয়াস শ�বয়াস ই্য়হয়থ�াস ছুিটাস িদনস এবংস

ইুিায়ংস আমায়স এাস িদনিটথ স িনবথয়রনস  ালয়মস  যন, পিাি�িিস ই�ূণথস ঠয়�য়স েয়থ ৷স

 িমিনভয়থবসই য়লথবলয়সএজনযস য,   ননয়সিখনসময়নুষায়সঘুিমথওসেয়থ ৷ 

ইুিায়ংস আলহয়মদুিল�য়হস ইবি ছুস ইুিবনয�ভয়থবাস িছল৷স   ননয়স �েথমস ভয়া আবুস

মুহয়�য়দসযয়বীসএওয়াপয়থ�াসফয়ঁ সিদথওস বাসহন, িয়াপাসআিমসুসইবথথশষসভয়া বয়শীাস

আ�ুলস য়াীমস বাসহন৷সপিাথশথষসআমায়সবয়াথাাস দুওয়থলাসরূড়য়ওস পৗিছসএবংসছওস

 েথ সইয়িসিমটয়াসউরুঁস েথ সময়িটথিসলয়ফস দা৷ 
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আলসফজাঃ এাপাসআপনয়ায়স  য়েয়ওসিাথওিছথলন? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আলহয়মদুিল�য়হস আমায়স জয়িজায়িুলস আাথবস দীঘথিদনস

যয়বষসঅব�য়নস ায়ওসআময়থদাসিন টসশহথাাস থও িটসপেসজয়নয়সিছল৷সিয়াসইরায়রাস

 যসপথেসময়নুথষাসআনয়থায়নয়সেয়থ সনয়সআমায়স ইসপথেসম�য়ওস পৗিছ৷সএাপাুসআ�য়হস

িয়’আলয়সআময়থদাস িয় দীথাস  াথখস িছথলনস  য, আমায়স পিেমথধযস এ স ায়থডথাস ইয়থেস

ইয়কয়ষ  াথবয়৷স ইসআময়থদাথ সিরনথিয়৷সএ�য়থনসআময়থদাসউপি�িিসিয়াসিন টসঅ�ূিস

মথনসহুওয়াস য়াথণসআমায়সিয়াস রহয়ায়ওসহিবুি�িয়স দখথিস পলয়ম৷সএাপাসআ�য়হস

িয়’আলয়সআময়থদাসজনযসা�থবযস পৗছয়সইহজস থাসিদথওথছন৷স 

আমায়সম�য়সুস জ�য়ওসিয়গথিাসপুিলশথদাস েয়সশনিয়মসুসিয়থদাথ স দখিয়মস য, 

িয়ায়সআময়থদাস িয়লয়শস  াথছ৷স এমনি সআময়থদাস এ স ভয়াস  য়ায়ায়াস পিারয়ল থ স

ম�য়াস  হথামসশিাথফস  দথখনস  য,  ইসআময়থদাথ সঅনুই�য়নস াথছসুসিয়াস  রহয়ায়স

ফযয় য়থশসহথওসাথওথছ৷ 

আলসফজাঃ িয়াসময়থনসআপনয়ায়সম�য়াস হথামসশিাথফুস�থবশস থাথছন?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ হযয়ঁ, আলহয়মদুিল�য়হস...সএবংসিয়থিসনয়ময়জুসপথড়িছ৷ 

আলসফজাঃ আপনয়থদাসপলয়ওথনাসপাসইব ধাথণাসিনায়পদয়মূল সবযয়ব�য় �হণস ায়স

ইথ�ুসআপনয়ায়স জয়জীায়িুলসআাবস  েথ স ি ভয়থবস  বাস হথিস ইমেথস হথলন?  যথহিুস

ই লসইীময়�সঅিি�মসপথও�সুস  াটগথলয়থিসআপনয়থদাসছিবস িবিাণস থাস  দুওয়স

হথওিছলস ু হয়ায়ময়াথনাস পুিলশথদাস ময়থঝস িয়স িবিাণস  ায়াস িনথদথশস �দয়নস  ায়স

হথওিছল?!  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ এাথরস ভও�াস হলস  য, িয়ায়স  ইগথলয়স ইয়ধয়াণস

নয়ািা থদাস ময়থঝুস িবিলস  াথিয়৷স বা�স আময়থদাস  রনয়থশয়নয়থদাস মথধযস আময়থদাস

পলয়ওথনাস পূথবথস যয়ায়স রুওয়াইস  য়ায়ায়থাস িছলস (ুস মুি�স  পথওস  বিাথওস  াথছ,) 

িয়ঁথদাথ ুসপযথ�স  �ফিয়াস থাসিয়ায়৷সিয়থদা ধয়াণয়স িছল হওথিয় আমায়সঐসই লস

ভয়াথদাসিন টসআ�ওসিনথওিছ৷স 
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 য়ায়ায়াস  েথ সপলয়ওথনাসপাসআমায়স�য়ওসএ ময়থইাস য়ছয় য়িছসজয়িজায়িুলসআাথবস

িছলয়ম৷সজয়িজায়িুলসআাথবসআমায়সআলহয়মদুিল�য়হসঘুথাস বড়য়িয়ম৷সএ বয়াসভয়াস আবুস

মুহয়�য়দসযয়বী স ফঁথইসিাথওসিছথলন৷স  ননয়সএ সপুিলশসিয়থ সইথ�হস থািছলসুসিয়াস

 রহয়ায়স িরথনস  ফথলিছল৷স ি �স আলহয়মদুিল�য়হস আবুস মুহয়�য়দস িয়াস  েথ স পূনায়ওস

পলয়ওনস  াথিস  পথািছথলন৷স এস ঘটনয়িটস ম�য়ওস ইংঘিটিস হথওিছল৷স এাপাস আ�য়হস

ইুবহয়নয়াসুওয়সিয়’আলয়সআময়থদাসজনযসজয়িজায়িুলসআাবস েথ স বাসহুওয়সইহজস থাস

িদথওথছনসএবংসআমায়স বাসহথওসিাথওিছ৷স 

আলসফজাঃ  যস   উাসএসঘটনয়সশথনস  ইাসঅবয় সহথওসযয়ওস  য, জয়িজায়িুলসআাবস

 েথ সআপনয়ায়স বা হথলনসি ভয়থব, পয়ঠ থদাসজনযসআপনয়াসিয়সখুথলসবলয়সই�বসহথবস

ি ? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ শরস ুস  শথষাস যয়বিীওস �শংইয় এ ময়�স আ�য়হস

িয়’আলয়াস জনয৷স আময়থদাস  বাস হুওয়াস িব�য়িািস িববাথণস মুজয়িহদথদাস িনায়পদয়স

ইং�য়�সপিাি�িিাস�িিস িবথবরনয়স ািঃসএমনসঅথন স িবষওসাথওথছ,  যগথলয়স বলয়স

মুশি ল, যয়স আপনয়থদাস িন টস অৃ�স নও৷স িথবস আমায়স ...স পেস িদথওস আমায়স

 বিাথওিছলয়ম;   ননয়সআমায়সম�য়স  েথ  ... এাস ... পযথ�সইদাসদাজয়াসায়�য়স িদথওস

দুা�সএমনসপদথয়সুসমুথখয়শসপথড়সঅিি�মস থািছলয়ম, যয়সআময়থদাসপিািরিিসুসআইলস

 রহয়ায়াস মুথছস িদথওিছলসএবংসআমায়সআলহয়মদুিল�য়হ ... পযথ�স পৗছথিসইমেথসহাসুস

িয়াপাসবডথয়াস যয়থা ...  েথ  ... এাসিদথ স বিাথওস যথিসইকমসহা৷ (এখয়থনসশয়াখস

গর�পূণথস  য়নসফয়থওদয়াস�িিসলকযস াথখসজয়ওায়াসনয়মগথলয়সবণথনয়স থানিনা) 

আলস ফজাঃ আমায়স এ টুস িপছথনস িফথাস যয়ি�...স  ইৗিদস  িৃথপথকাস পকস  েথ স

আপনয়থদাথ স  �ফিয়াস  ায়াস বয়িহয স  য়াণস ি স িছল? এবংস িয়স  খনস ইংঘিটিস

হথওিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ ১৯৯৫সইয়থলাসনথভ থাসিাওয়থদসএ সই্য়থহাস য়ছয় য়িছস

 বয়ময়সহয়মলয়াসপাস ইৗিদসইা য়াসময়ি থনস ায়থও�য়সবয়িহনীস েথ স�য়্সইংবয়দসঅনুযয়ওীস

াইলয়মপপীথদাসএাসবথলস  দয়ষীসইয়বয�স থাস  য, িয়ায়াসএসহয়মলয়সরয়িলথওথছ৷সিখনস
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 ইৗিদস  িৃথপকস াইলয়মমনয়স  লয় থদাস ময়থঝস ইয়ধয়াণভয়থবস বযয়প স  �ফিয়াস অিভযয়নস

রয়লয়থনয়সশরস থা৷ 

এখয়থনস আথা িটস িবষওস াথওথছ৷স আাস িয়স হল,  ইৗিদস ইা য়া শয়াখস ইফাস আলস

হয়ুওয়লীসুসশয়াখসইয়লময়নসআলসআউদয়হসুসিয়ঁথদা ইহ মথীথদাস �ফিয়াস ায়াসপাস

� ৃিস অব�য়স শনয়�স  ায়, াইলয়মপপীথদাস � য়াস িনধথয়াণস  ায়স ুস িয়ঁথদাথ স

পয়েথ য াথণাসএ িটসউপয়ওসিয়লয়শস ািছলসএবংসএটয়সজয়নথিসরয়ি�লস  য,  ইখয়থনস

াইলয়মপপীথদাসএমনস  উসাথওথছসি নয়, যয়ায়স ইৗিদসইা য়থাাসিবরথ�স য়জস ায়াস

ির�য়-ভয়বনয়সায়থখ? ইুিায়ংস ইাস বয়ময়সহয়মলয়িটসিছলসিয়থদাসজনযসএ িট ইুবণথসইুথযয়া; 

  ননয়সিয়ায়সএথলয়থমথলয়ভয়থবস �ফিয়াস ায়সশরস থািছল৷স ইাসপিাি�িিথিসআ�য়হস

িয়’আলয়সআময়থদাসভয়থাযসএ িটস�যয়িফ সদুঘথটনয়সঘটয়নসুস ইটয়াস জাধথাসএ সভয়াস

 �ফিয়াস হন৷সিয়াস  �ফিয়াসহুওয়াসইমওস  ইখয়থনসএ িটস বয়িড়থিসইংাঠথনাসইয়থেস

জিড়িসি ছুস িজিনইপ�সিছলসএবং িয়থিসএমনসি ছুস িছলস য, যিদসিয়সফয়ঁইসহথওসযয়ওস

িয়হথলস িয়স  ইাস ভয়াথ স  দয়ষীস ইয়বয�স  াথব৷স িয়াসআিমস ভয়াথ স াকয়স  ায়াস জনযস

 ইগথলয়স ইিাথওস  ফলথিস  ইস বয়িড়থিস যয়ুওয়াস উথদযয়াস িনা৷স িখনসআিমস দুভথয়ায�থমস

িনায়পদয়স িবি�িস হাস ুস পুিলশস  ইাস বয়িড়থিস িবদযময়নস েয়থ স এবংস  ইখয়থনাস আিমস

 �ফিয়াসহথওসযয়া৷ 

আলসফজাঃ অিঃপাসি সআপনয়থ সইায়ইিাসরুওয়াইস য়ায়ায়থাসিনথওসিাথওথছ? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ হযয়ঁ, ইায়ইিাাস...সআময়থ সঅজয়নব�য়ওসিনথওসিাথওথছ৷ 

আলসফজাঃ অিঃপাসি সঘথটিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আ�য়হাসএ ময়�সইয়হয়যয�ল৷সশরথিাসিয়ায়স   য়নরপস

িজজয়ইয়বয়দসুসঅবিািণ য়সছয়ড়য়াসিয়ষকিণ ভয়থবসআময়থ সিনযথয়িনস াথি �বৃদসহথওস

যয়ও৷সিয়ায়স যখনসআময়াসাইলয়মীসপিারওসজয়নথিসপয়থাসিখনসিয়ায়সআময়াস িভিথাাস

ধমথীওস িনও�ণথ  িবথলয়পইয়ধনস  াথি রয়াথলয়াসআাস িয়থদাস বযয়পয়থাসআিমস এমনিটস

ধয়াণয়স থািছলয়ম৷ িয়াস  য ি�থাডসআময়থ স িনযথয়িনস ায়াস দয়িওথ�স িছল, িয়াসনয়মস

িছল আিমনসযু�র�সএবংস যসিমশাীওসবংথশয়�ূিসিছলসুসিয়থ স য়ায়ায়থাাস জনয়থালস
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মযয়থনজয়াস মথনস ায়স হি,  ইস ধমথথ সায়িলায়লয়জস থাসআময়াসইয়থেস েয়স বলয়সশরস

 থাসিখনসআিমসবুঝথিসপয়ালয়মস য, িয়ায়স িয় আময়থ সউথদিজিস াথিস র�য়স াথছ৷স

িয়াসআিমস খওয়লসনয়স ায়াসভয়বস দখয়লয়ম৷সঅিঃপাস ইসআাুস থঠয়াভয়থবসায়লয়ায়িলস

 ায়স শরস  থাস িখনুসআিমস মথনয়থযয়াস নয়স  দুওয়াস ভয়বস িনা৷স িয়াপাস  ইস ায়ইুলস

ইয়�য়লয়াসআলয়ািহস ুওয়স ইয়�য়থমাস িন�য়স  ায়স শরস  থা৷স ি �স যখনস  ইস �িিবয়াাস

আময়াস ময়থঝস  বপথায়ওয়স ভয়বস �িযকস  াথলয়স িখনস  ইস   য়না মস ায়খরয় স বযিিিস

 ু মথস উথ�শযস িনথওস বয়জয়িাস শথ�সএ  েয়ওস বলল, “আজস যিদস এখয়থনস াবথনস বয়য, 

উইয়ামীনস (এভয়থবসআথায়স থও জনসময়শয়থওথখাসনয়মসউথ�খস থাসবলল,) িয়ায়সযিদস

এখয়থনস েয় িস িয়হথলসআিমস িয়থদাস ই লথ স  ািয়ম”৷স এাপাস িয়ায়স আময়থদাথ স

শয়ি�স�দয়নস ায়সশরস থা৷ 

আলসফজাঃ আপিনসি সিদথ�াস কথ�সিাওয়থদাস বয়ময়সহয়মলয়সই�থ থসিজজয়ইয়বয়থদাস

ই�ুখীনসহথওিছথলন? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আইথলসিয়ায়সআময়থদাস  েথ স শধুসএটয়াস রয়ি�লস  য, 

আমায়স যনসএস বয়ময়সহয়মলয়াসদয়ওস�ী য়াস থাসিনা৷সিয়ায়সআময়থ স ইৗিদাসরয়াসভয়াস

 �ফিয়াসহুওয়াসআাপযথ�স দড়সময়থইাস য়ছয় য়িছসইমওসলয়ায়িয়াসশয়ি�স�দয়নস থা৷স

িয়থদাস �ফিয়াসহুওয়াসপাসিয়ঁথদা ঘয়থড়স িাওয়থদাস বয়ময়সহয়মলয়াসমু য়�য়ময়সরয়িপথওস

 দও৷ 

আলসফজাঃ  ইৗিদাসরয়াসভয়াস  �ফিয়াসহুওয়াসআথাস িাওয়থদাস  বয়ময়সহয়মলয়াস ইূথ� 

আপনয়থদাসইয়থেসি রপসআরাণস ায়সহথওথছ? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ  ইখয়থনসএ িটসিদ�স িমিটস িছল, যয়থদাস�ধয়নস িছলস

 জনয়থালস মযয়থনজয়াস ি�থাড আিমনস যু�র�স এবংস ৈদনি�নস িয়থদাথ স ি�য়বধয়ওনস

 াি ইয়থলহস িবনস িহয়স খয়ইীফয়ন, যয়থ স  ইৗিদাস �ায়�ম�ীস নয়থওফস িবনস আ�ুলস

আিজথজাস ভয়া�য়্স মথনস  ায়স হি৷স  ইাস িদ�স  িমিটিটস াঠনস  ায়স হথওিছলস নওস

িমশাীওস িদ� য়াীস ুস দশস  ইৗদীস িদ� য়াীাস ইম�থও৷স ি �স  ইখয়থনস  ইৗদীস

িদ� য়াীথদাস  িমনসএ টয়স ভূিম য়সেয় িসনয়;   ননয়সিয়ায়সইহজ-ইালস িছলসএবংস

িদ�বৃিদথিসিয়ায়সিিটয়সদকস�থ ৗশলীস িছলসনয়৷সিয়ায়সযখনসআময়থদাস িন টসএমনস
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ি ছুস িজিনইস  পল, যয়স আময়থদা আল-জয়ময়আ’িুলস াইলয়িমওয়হ আল-মু�য়িিলয় 

ইংাঠথনাসইয়থেসইংি��িয়াস�ময়ণসবহনস থাসিখনসিয়ায়সিনওম-নীিিসুস য়থজাসময়থঝস

 যয়াইূ�স ৈিাীস থাসবলল, “এসহয়মলয়স  িয়ায়স ছয়ড়য়সআাস   উস থািন”৷স িবথশষ থাস

 ি স ইৗিদসব�ীথদাথ সিয়থদাসিদথ�াসইমও “এসহয়মলয়স য়ায়স থাথছসবথলস িয়থদা 

মথনসহও?” এাস��স ায়সহথলসিয়ায়সবথলিছল, আমায়সমথনস িাসজয়িজায়িুলসআাথবস

াইলয়মীস িজহয়িদসআথ�য়লথনাস  যসই লস িভনথদশীসঅনুইয়াীায়স িবদযময়নসাথওথছসিয়ায়াস

এস হয়মলয়স রয়িলথওথছ৷স িয়থদাস এস অিভবযি�াস  য়াথণস িাওয়দস  বয়ময়স হয়মলয়স মু য়�য়ময়াস

অিভথযয়থাাস�েম িীািটসআময়থদাসিদথ াসছুথটসএথইথছ৷স 

আলসফজাঃ িয়ায়স ি সআপনয়থদাথ সএাসঅিভথযয়থাাসভুলস�ী য়থায়ি�স দুওয়াসজনযস

বয়ধযস থাথছ? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ অবশযাস ...সবা�সিয়াস রথওুসআথাস বথড়স িব�য়ি� াস

টযয়বথলটসুসানথজ শনস�থওয়থাাসময়ধযথমস�ী য়থায়ি�সিনথওস যয়থমায়ওসধয়াণস ায়সহি৷স

ফথল এসই লস মথ য়থ�াসরয়থপসিখনসআমায়স�ী য়াস থািছলয়ম৷ 

আলসফজাঃ এসই লস যয়থমায়ওসধয়াণ ৃিস�ী য়থায়ি�াসপাসি সআপনয়থদাথ সিবরয়থাস

পয়িঠথও িদথওসুস� য়থশযসআপনয়থদাথ সঅিভযু�স ায়াসময়ধযথমসআপনয়থদাস�িিসই লস

ামি -ধমি স শষসহথওসিাথওিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ িয়ায়স আময়থদাথ স এস  েয়াস ুপাস িভিদস  থাস

 যয়থমায়বি�স ািস য,  বয়ময়সহয়মলয়িটসআমায়াসরয়িলথওিছ; িবথশষ থাসআিম৷স   ননয়স

িয়ায়সআময়থ স িনথওসএ িটসপিা �নয়স থািছল৷স ইটয়সহল, িয়ায়সআময়থ সিব�য়ি� াস

টযয়বথলটসুস ানথজ শনস�থওয়থাাসপাসআময়থ স  দয়ষীস ইয়বয�স াি৷সএমনি সিয়ায়স

আময়াসজথনযস যয়থমায়াসি থনাসনীথরসএ িটস য়াজস াথখসিদি৷স যখয়থনসবড়বড়সঅকথাস

ঐসই লস েয়স  লখয়সেয় ি,  যগথলয়াসউায়াণস ায়সবয়স�ী য়াস ায়টয় িয়ায়সআময়াস

িন টস�িযয়শয়স াি৷স  ইখয়থনস পূণথসপিা �নয়াসনীলন শয়সআ ঁয়সেয় িস য, ি ভয়থবস

আিমস বয়ময়সহয়মলয়িটসরয়িলথওিছ৷সএ ই ল আরাণাসআময়াসইয়থেস ায়সহথওথছ৷ 
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আলসফজাঃ আপনয়থদাসএাস�ী য়থায়ি� ি  উ�সরয়াসভয়াস  য িববৃিিস  পশস থাথছস

িয়াসইয়থেসইয়ম�ইযপূণথসিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আিমসি সবথলিছলয়মসিয়সআিমসইিঠ ভয়থবসশিভয়াসমথনস

 াথিসপয়ািছনয়৷সি �সআিমসযখনসউ�সরয়াসভয়াথ স টিলিভশথনসিববৃিিসিদথিস দখলয়মস

িখনসিয়স�য়ওসএ াস েয়সিছল৷স 

আলস ফজাঃ  য়ায়ায়থাস েয় য় য়লীনস ি স আপনয়ায়স  ইাস রয়া ভয়াথওাস ইয়থেস ইয়কয়ষস

 থািছথলন? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আমায়স এ ইয়থোস িছলয়ম৷স আময়থদাথ স এ স  থকস

িনযথয়িনস ায়স হিসুসিয়ঁথদাথ স িনযথয়িনস ায়স হিসআথা স থক৷সই�বিসউ�সরয়াস

ভয়াস�ী য়াস থািছথলনস য, িয়ঁথদা আইথলাস�শ�স মথ য়াসিনথওসির�য়-ভয়বনয়সাথওথছ৷স

িয়াস এাপাস িয়ঁথদাথ স িাওয়দস  বয়ময়স হয়মলয়াস দয়থওস অিভযু�স  থাথছ৷সআিমস িয়ঁথদা 

এ জথনাসইয়থেসইয়কয়ষস থািছলয়মসিয়ঁা নয়মস হল মুছথলহসশয়মায়নী; ি �সপিাি�িিস

আময়থদাথ স েয়সবলয়া ইুথযয়াস  দওিন৷সিখনস  ই هللا إال إٰله ال  �ময়িণিস ায়াসজনযস

আময়াস�িিসশয়হয়দয়িসআ�ুিলস�য়ায়সাশয়ায়স াল৷সঅিঃপাসআিমুসিয়ঁথ  এ াসাশয়ায়স

 ালয়ম৷স ি �স আমায়স িয়ঁথদা খবায়খবাস শনিয়ম;   ননয়স িয়ঁায় আময়থদা পয়থশাস

 ইথলাসেয় িসএবংসআমায়সিয়ঁথদা   য়াআনস িলয়ুওয়িসুসফিাওয়দসশনথিস পিয়ম৷ 

আলসফজাঃ িয়ঁথদা ফয়ঁিইাসায়ওস য়যথ াস ায়াসপূথবথসিয়ঁথদা অভয�াীণসঅব�য়সি রপস

িছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আইথলস য়ায়ায়থাাস ভিাসিয়ঁথদা  যসমহয়নুভবিয়স� য়শস

 পথওথছা দা য়াস িছলস য, এখনসআিমসিয়ঁথদা বযয়পয়থাসযয়সবলবসিয়ঁা রয়াথিসঅথন স

 বশীসমথনয়মু� াসভয়ষয়ওসিয়সবয�স ায়৷সবয়�িব ভয়থবাস  ইাসরয়াসভয়াথওাসবয়িথয়সুস

অব�য়থনাস  ভিাসঅনযয়নযস ঐস ই লস ভয়াথদাসজনযস অিবরলিয়স ুসঅটলিয়াস ইথবথয়দমস

পয়থেওসাথওথছ, যয়থদাথ সিনযথয়িনস ায়সহথ�৷সিয়থদাথ সএমনভয়থবসশয়ি�স�দয়নস ায়স

হিস য, যিদসিয়সবণথনয়স ায়সহওসিয়হথলসিয়সহথবসঅিবিয়ইযসবণথনয়িীিসুস �নয়িীি৷স
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িয়ঁায় �র�স মমথয়ি� স শয়ি�াস মুথখয়মুিখস  ায়স হি৷স এমনি স  যয়থমায়বি�স  ায়াস িদনস

পুিলথশায়সবয়ধযসহথওথছসিনযথয়িথনাসছয়পসমুছথিসভয়াথদাসমুথখসমযয় য়পসবযয়বহয়াস াথি৷স 

আিমসিয়ঁথদা ি ছুটয়সময়হয়�পূণথসঅব�য়থনাস েয়সবণথনয়স ািছ- ভয়া মুছথলহসশয়মায়নীথ স

যখনস য়ায়ায়াস �ধয়নস হিযয়াস ামি স িদলস িখনস িিিনস িনথজাস াদথয়থনাস িদথ স াশয়ায়স

 থাস�যেথহীনসভয়ষয়ওসজয়নয়থলনস য, “াদথয়নসএ ময়�সিিিনাসউড়য়বয়াসকমিয়সায়থখনসিযিনস

িয়সইৃি�স থাথছন৷সআাসিুিমস িয়সআল য়িায়াসমি, যয়স  য়নি ছুাাসই�য়ন ায়থখসনয়”৷স

ভয়া িাওয়দস হয়থজাী’াস মহয়নুভবিয়ুস িছলস�বয়দিুলয৷স িয়ঁথ   ইনয়থদাসএ দলস  েথ স

আথা সদথলাসহয়থিসএস েয়সবথলসহ�য়�াস ায়সহিস য, িয়ায়সিয়ঁথ  মৃিুযাসমুথখস ঠথল 

িদথব; ি �সিয়ঁা  রহয়ায়াসআ ৃিিসআথাাসমিাসেয় ি৷সমূলি িয়ঁথদা হদথওসমৃিুযভথওাস

রয়াথিাসবড়সএ িটসিজিনইসিবদযময়নসিছল৷ 

আলসফজাঃ আপিনসআময়থদাস িন টস বণথনয়স  থািছথলনস  য, আপনয়ায়স  িঠনস শয়ি�াস

ই�ুখীনস হথওিছথলন, এমনি স িদ�স শরস  ায়াস পূথবথা৷স  িয়স রুওয়াইস  য়ায়ায়থাস

ইয়ধয়াণি ি সধাথণাসশয়ি�স�দয়নস ায়সহও? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আিমস আ�য়লুিইওয়াস  জায়স �য়াবুনয়থলাস শয়ি�াস বণথনয়স

 েথ সিনথওসশরস থাসবাস য়ায়ায়থাাসশয়ি�াসধাণসুস� য়াসপথড়িছলয়ম৷স ইগথলয়থিস

আিমসযয়সযয়সপথড়িছলয়মসিয়াসইবাসআিমস পথওিছ; হওসআিমসিনথজস দথখিছসঅেবয়সযয়াস

ইয়থেস  ইাস আরাণস  ায়স হথওথছস িয়াস  য়ছস  েথ স শথনিছ৷স িয়ঁথদা আানািস বয়স

ঐিিহযািসবয়সইংিবধয়নািসএমনস  য়নস�িিব� িয়সবয়সিনওম-নীিিস না, যয়সিয়থদাথ স

শয়ি�াসএমনস  য়নস� য়াসঅবল নস াথিসবয়াণস থা, যয়স�য়ায়সিয়ায়সিয়থদাস য়ি�িস

�ী য়থায়ি�সবি�থদাস েথ সউ�য়াস ায়সই�বপাসবথল মথনস থা৷সিয়াসিয়থদাসিন টস

শয়ি�াস বাস ধাণস াথওথছ৷স িবদুযষস উ�ূিস ধাণাস াথওথছস  থও িট৷স িয়ছয়ড়য়স হয়ি ড়য়স

পিড়থওস�ীলসবয়সছয়থদাসইয়থেসলটথ সায়খয়, বি�থদাসদুাসই্য়হসপযথ�সবইথিসুসঘুথময়থিস

নয়স  দুওয়স এবংস এাস মধযবিথীস ই�ূণথস ইমওস দয়ঁিড়থও েয় থিস বয়ধযস  ায়, পয়শয়পয়িশস

িব�য়ি� াসুসঅনুভূিিসিবথলয়প য়াীসটযয়বথলটসুসানথজ শনস�থওয়াস ায়স...৷সইুিায়ংস

আিমসমথনস িাস য, এসই লসদশয়সঅিি�মস ায়াসপাসএ জনসময়নুষসবয়�িব ভয়থবাস

পয়াল�য়ওসহথওসযয়ও৷সবযি�ািভয়থবসআিমসমথনস িাসআময়াুস বয়ধশি�স লয়পস পথওথছ৷স 
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আাসশয়ি�াসিন ৃ�িমস� য়াসহল, ময়ন-া�িসল�নস ায়৷স  ননয়সিয়ায়সবলপূবথ সএ স

বি�থ স অপাস বি�াস ইয়থেস অপ থমথস িল্স হথিস িনথদথশস িদথওস েয়থ ৷স ি �স

আলহয়মদুিল�য়হসএস য়থজসিয়ায়সখুবস মসময়নুষথ াসবয়ধযস থাসেয়থ ৷স 

আাসিবদুযষসবযবহি ধাণসিিনিটঃস 

�েমস প�িি:স এ িটস  য়�খথ�া ুপাস এ জনস ময়নুষথ স ইটয়নস  থাস শাথওস  দুওয়স

হথব৷সঅিঃপাসএ িটসিশ লস�য়ায়সিয়াসইয়ায়সশাীাস পিরথওসিয়থ সআটথ স দুওয়সহথব৷স

এাপাসিবদুযষসই�য়িলিস থাস দুওয়সহথব৷স 

ি�িীওসপ�িি:সৈবদুযিি সরয়বু , যয়সআপনয়থ সৃশথস ায়সময়�াসআপনয়াসঅনুভূিসহথবস

 য, আপনয়াসিঘলুসউেলয়থ�৷স 

িৃিীও প�িি:স ৈবদুযিি সিয়া, এথকথ�সঅিধ য়ংশস ইমওস িয়থাাস ময়েয়ওসএ িটস ি পস

লয়িাথওস দুওয়সহও, যয়সঅ�থ য়ষসবয়সউভওস য়ন বয়সবু থ সআঁ থড়সধথাসায়থখ৷স 

আাসিদথ�াসইমওসইয়ধয়াণিসবি�ায়সইবধাথনাস য়পড়স েথ সব�হীনসহথওসএথ বয়থাস

উল�সেয়থ ৷সএগথলয়সছয়ড়য়ুস ইখয়থনসআথায়সঅথন সধাথণাসশয়ি�সাথওথছ৷ 

এস িহথইথবস ি�থটন�স  ইৗিদস ায়�দূি ায়জীসআ�ুাস াহময়নস  ুছয়াবী,  যস এ িটস ি�িটশস

 ািডুসরযয়থনথলসএথইসএ সইয়কয়ষ য়থাসবথলিছল, “ ইৗিদথিস  য়নস�হয়া, িনযথয়িনসুস

জবাদি�স ায়সহওসনয়” িয়থ সআময়াসএস েয়সবলথিসমনসরয়ওস য, (অের)সআমায়স ইা 

িদনগথলয়থিস শয়ি�াস ইবথিন ৃ�স ধাণিটস  ভয়াস  থািছ৷স িদ� য়াীায় মযয়ায়িজনস নয়ম স

পি� য়ওসভয়ষয়�িািসিয়াস ইাস েয়িটসপাৃথাসএথ সঅথনযাসিন টসঠয়ায়-িব�পস থাস

বলয়বিলস ািসুসআথলয়রনয়স ািস য, যখনস ুছয়াবীাস�িিসিয়াস�ভুায়স�ু�সহথওিছলস

িখনস এা  ুছয়াবীস িনথজাস  য়ায়ায়থাস ুস রয়বুথ াস রয়থপস ি রপস অব�য়ওস িদনস

 য়িটথওিছলস য, পিাথশথষসইাথিসনয়স পথাস ইসবয়হায়াথনসপলয়ওনস াথিসবয়ধযসহথওিছলস

ুসপাবিথীথিসবয়হায়ানসইা য়াসমধয�িয়স থাসিয়থ সকওয়াসাথওলসআদয়লথিসিফিাথওস

িদথওিছল৷ 
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আলসফজাঃ ািিপূথবথস রুওয়াইস য়ায়ায়াস  েথ স মুি��য়্স এ সভয়াস “আলসফজা” 

পি� য়থ সবথলিছথলন  য, এ  িশওয়সিদ� য়াীসনয়ি সিদ� য়থলসবি�সভয়াথদাসমুথখস

 পশয়বস থাসিদি? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ এটয়থিয়সএ িটস�য়ভয়িব সিবষওস—আ�য়হসআপনয়থদাথ স

ই�য়িনিস রন— বা�স দুাবসহয়স  িয়সএাসপযথ�সািড়থওথছস  য, িয়ায়স িনথজথদাসবীযথস

পযথ�সবি�থদাসমুথখসিুথলসিদথিস ুুয়থবয়ধস থাসনয়৷ 

আলসফজাঃ বি�থদাস�ীথদাসই থ�সি ছুসবলুনস য, িয়ঁথদা দুাথিিস  মনসহও? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ আময়থদাসইয়থেসআময়থদাস মু য়�য়ময়ওসজিড়িসএ সভয়াস

িছল৷সিয়ঁথ   যস িবষথওসঅিভযু�স ায়স হথওিছলস  ইসযখনসিয়স�ী য়াস াথিসঅ�ী য়াস

 থািছলস িখনস িয়ায়স িয়ঁা �ীথ স িনথওস এথইিছলস ুস িয়ঁথ  বথলিছলস  য, “যিদস িুাস

�ী য়াসনয়স িাইসিয়হথলসআমায়স িয়থদাসইয়মথনসিয়াসইয়থেস ু মথস াব”৷সিখনস ইাস

ভয়াথওাসজনযসিয়থদাসিলিখিস য়াথজস�য়কাস ায়সছয়ড়য়স  য়নসউপয়ওসবয়ি সেয়থ িন৷সবাস

বি�াস কথ�াসএভয়থবসএস য়থজাস�য়ায়সামি স�দয়নস ায়সহথওসেয়থ ৷সএাসময়থঝসআিমস

বথল িনাস  য,  য়ায়ায়থাস অথন স ভয়াথদাা �ীস িয়ঁথদা ইয়থেস েয়থ ৷স িবথশষ থাস

 ইৗিদওয়নসনওসএমনসভয়াথদা৷সিয়ঁথদাথ সিয়ায়সভয়াথদাস�িিসরয়পসইৃি�স ায়াসময়ধযমস

িহথইথবসবযবহয়াস থাসেয়থ ৷সিয়থদাসিন টসএিটসএ িটসইয়ধয়াণসবযয়পয়া৷সিথবসএস য়থজস

�বৃদস হথিস অেথয়ষস  বয়নথদাস া�িহয়নীস  াথিস আিমস িনথজস  খনুস  দিখিনস ুস

িনভথাথযয়াযস য়থায়স য়ছস েথ সশিনিন, ি �স িিপওসৈইনযথ সবলথিসশথনিছস য, িয়ায়স

এস য়জস থাথছ৷ 

আলসফজাঃ আপনয়ায়স ি সআপনয়থদাসপলয়ওথনাসপূথবথস  ইৗিদাস�ায়�ম�ীসনয়থওফস িবনস

আ�ুলসআিজথজাস িলিবওয়সইফথাাস েয়সজয়নথিস পথািছথলন?   ননয়সবলয়বিলসহি�লস

 য,  ই রুওয়াইস য়ায়ায়থাাসিলিবওয়নসযুব থদাসবযয়পয়থাসদা ষয় িষস াথব৷স ইটয়াস

ি সআপনয়থদাসপলয়ওথনাসিই�য়�স�হথণাসমূলস য়াণসিছলসবয়সপলয়ওথনসিয়ড়য়াড়য়স ায়া 

 য়াণসিছল?  
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শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ বয়�িব পথকস িয়াস িলিবওয়স ইফা য়থলাস আময়থদাস

পলয়ওনিটস ইংঘিটিস হথওিছলস িঠ া; ি �স আমায়স লকযস  থািছস  য,  ইৗিদস িমিডওয়স

নয়থওথফাসবযয়পয়থাসি ছুাসবলিছলসনয়৷সঅেরসএ ইমওস টিলিভশথনসইয়ায়িদনসএাসএ াস

 যয়থইটস বয়জিস  য, িয়থ স ই ধথনয়স জয়নয়থনয়স হথওথছ...া  ইস ইয়কয়ষস  থাথছ...া 

পয়িঠথওথছ...া িাথওথছ...স ািযয়িদ৷স ইুিায়ংস হঠয়ষস িয়াস এভয়থবস হয়িাথওস যয়ুওয়টয়স

আময়থদাথ সঅবয় স থাসিদথওথছ৷স 

আলসফজাঃ িয়হথলসি স ইসইফািটসইথ�য়পথনসহথওিছল?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ হযয়ঁ...সশরথিসএভয়থবাসহথওিছল৷সি �সিয়সই��স ায়াস

পাস�রয়াস ায়সহথওিছল৷ 

আলসফজাঃ আপনয়থদাস য়ায়ায়াস  েথ সপলয়ওনস ায়াসপাস ি সধাথণাসবযব�য়স�হণস

 ায়স হথওিছল? িনায়পদয়মূল স বযয়ব�য়গথলয় ি স আথাাস  রথওস আথায়স  জয়াদয়াস  ায়স

হথওিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ  ইৗিদস বযয়ব�য়পনয়স ই�থ থস জয়িস বযি�ায়স ভয়লভয়থবাস

জয়থনস  য, িয়সএ িটসঅবণথনীও অধঃপিিিসবযব�য়৷সএবংসিবুু িয়ায়সিয়থদাস দুবথলিয়স

� য়শস াথিসনয়ায়জ৷সঅনযেয়ওসিভনথদশীসবি�থদাসএমনসপেসিদথওস দথশাসবয়াথাসরথল 

যয়ুওয়, যয়সিয়থদাসিন টসআময়াসজয়নয়মথিসএখনসপযথ�সউদঘয়িটিসহওিনসএমনসএ িটস

বযয়পয়াস যয়স িয়থদাস অি��থ াস ��িব�স  থাস  িয়থল৷স এমনি স বি�থদাথ স  যনস

পাবিথীথিস দয়ষয়থায়পসনয়স ায়সহওস ইজথনযসিয়ায়স িিনজথনাসপয়িলথওসযয়ুওয়াসইংবয়দস

 দুওয়াস আাপযথ�স িয়ায়স আময়থদাস পলয়ওথনাস  েয়স জয়নথিুস পয়থািন৷স  দখুনস িয়ায়স

ই লস ব�ীথদাথ স হয়ি ড়য়স পিড়থওস  াথখিছল৷স অিঃপাস আময়থদাস পলয়ওথনাস ইমওস

 য়ায়ায়থাস ইয়মিা স ায়ডথস বিইথওস  াথখিছলস ুস  ইখয়থনস ইয়বথকিণ ভয়থবস পয়লয়�থমস

 য়ায়ায়াস ময়�য়াায়স দয়িও�ািস েয় ি৷স এবংস িয়ায়স বি�থদাস দয়িওথ�স িনথওয়িজিস েয় য়স

 মজাস পথদাস আবুস াওয়িইাথ  ইয়মিা স রয় িাস  েথ স বাখয়�স  থাস িদথওথছ, যয়থ স

ইয়থলহসআলসময়�ীাীসবথলসডয় য়সহি৷ 
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আলস ফজাঃ রুওয়াইস  য়ায়ায়াথ স অিয�স  াৗাবয়ি�িস মথনস  ায়স হি৷স িবথশষ থাস

 ইৗিদস�ায়�ম�ীসবলিস য, রুওয়াইস য়ায়ায়াবয়ইীায়স িাওয়থদাসহয়াা  য়ায়ায়থাসযয়ায়স

াথওথছসিয়থদাস  রথওস  বশীস িনায়পদ...৷স  িয় এস য়ায়ায়থাাস বযব�য়পনয়স  ভিথাাস িদ স

 েথ স  মনসিছল?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ  য়ায়ায়ািটস  জ�য়স শহথাাস ময়থঝস এ িটস আবয়িই স

এলয় য়ওস অবি�ি৷স িয়থিস িবিভ�স া থমাস পয়ঁরিটস ভবনস াথওথছ৷স িয়া মথধযস এ িটস

নয়াীথদাসজনযস িনিদথ�৷সবয়ি গথলয়সইবসিয়লয়ব�সেয়থ ৷স ইগথলয়থিসিিনস� য়থাাস ইলস

াথওথছঃস ি ছুস  ইলসাথওথছসএথ বয়থাাসইং ীণথ,  যগথলয়সশয়িাাী সুসময়নিই সয�ণয়স

�দয়থনাসইূরনয়ল� য়াস িঠনসমূািথগথলয়াসজনয৷সআাসি ছুস ইলসাথওথছস ময়টয়মুিটসবড়৷স

 ইখয়থনসপয়ঁরিটসভবনসুস�য়ওস রি�শিটস  ইলসাথওথছ৷সআাসিদ�স বযব�য়পনয়িটসঅনয�স

াথওথছ৷ 

আলসফজাঃ রুওয়াইস য়ায়ায়থাসবি�সইংখযয়স িসিছল? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ বি�সইংখযয়স িবিভ�সইমথওস িবিভ�সা থমাসেয়থ ৷স  য়নস

  য়নসইমথওসিয়সভথাসযয়ওসএবংসিখনসবি�সইংখযয়সদয়ঁড়য়ওস�য়ওসিিনশি৷স 

আলসফজাঃ  য়ায়ায়থাসআপনয়থদাস�িিস খয়বয়াসটয়ুওয়া  বয়ময়সহয়মলয়াস�ভয়বসি রপস

পথড়িছল?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ যখনস  বয়ময়স হয়মলয়াস ঘটনয়স ঘথটিছলস িখনস িয়ায় ি ছুস

 লয় থ স  �ফিয়াস থাসএবং আময়থদাস য়থছসিয়থদাসবযপয়থাসজয়নথিসরয়ুওয়াসজথনযস

আময়থদাথ সনিুনস থাসিদথ�াসজনযসিফিাথওসআথনসএবংসনিুনস থাসআবয়াসিনযথয়িনস

 ায়সশরস থা৷সি �সিশওয়থদাসবযয়পয়থাসআমায়সআাসি াবয়সজয়নয়ব!! 

আলসফজাঃ িয়হথলসি সিয়ায়স িশওয়থদাসঅিভযু�স ায়াস কথ�সশরস েথ াসিশওয়থদাস

�িিস ঝয়ঁ �বণসিছল?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ �ীস হযয়ঁ...স িয়ায়স িশওয়থদাথ স�র�সভওস থা৷সএমনি স

িদ� য়াীায়স যখনস আপনয়থ স িশওয়থদাস ই�থ থস িজজয়ইয়স  াথবস িখনস যিদস আপিনস
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িাথপয়টথস দনস য, আময়াসধয়াণয়সমথিসএস য়জসিয়ায়াস থাথছ, িয়হথলসিয়ায়সআপনয়থ স

�রুাসপিাময়থণস�হয়াস াথব৷সি �সআপিনসযখনসএস য়থজাসইয়থেসিশওয়থদাসইংি��িয়াস

বযপয়থাস ি ছুাসবয�স াথবনসনয়সিখনসআপনয়াসপিাি�িিসইহজিাসহথওসযয়থব৷স ি �স

 য়জিটস  মৗিল ভয়থবস িশওয়স দথলাস�িিসআথায়িপিসহুওয়াস য়াথণসিদ� য়াীায়স বয়ধযস

হথওিছলসিয়থদাসবযপয়থাস��স াথি৷ 

আলসফজাঃ  য়ায়ায়থাসি সএাসমু য়�য়ময়ওসআপনয়থদাসইয়থেস  য়নসিশওয়সব�ীসিছল?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ  ি�ন য়থলুসনয়...সবাংসিশওয়ায়সই�য়িনিসেয়থ ৷সএমনি স

িয়ায়স যিদস এাস মু য়�য়ময়স বযিিিস অনযস মু য়�য়ময়ওুস জিড়িস েয়থ স িবুু৷স এস  য়াথণস

 য়ায়ায়থাসআময়থদাসইয়থেস  য়নসিশওয়সিছলসনয়৷ 

আলসফজাঃ আপনয়থদাথ সযখনসিাওয়দস বয়ময়সহয়মলয়ওসঅিভযু�স ায়সই��সহথলয়সনয়, 

িখনসআপনয়ায়স  ইখয়থনস   য়ন  ম �ময়ওসঅিভযু�সহথওসাথওস িাথওিছথলন? আপনয়থদাস

 কথ�সি স  য়নসিবরয়িা সিবধয়নসজয়াীস ায়সহথওিছল?  

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ িাওয়দস মু য়�য়ময়াস পাস এবংস িয়থিস উ�স রয়াস ভয়াথ স

অিভযু�স ায়া পাসআময়থদাসজনযসএ িটসিবথশষসমু য়�য়ময়াস�য়াসউথউয়রনস ায়সহও৷স

আাসিয়সহথ�, আলজয়ময়আ’িুলসাইলয়িমওয়হ আলমু�য়িিলয়সইংাঠথনাসইয়থেসইংি��িয়াস

মু য়�য়ময়৷সযয়স হজয়থজাসভূিমথিসিবদযময়নসাথওথছসএবংসযয়ায়সিবিভ�সদয়’ুওয়িীসিষপািয়স

রয়িলথওস েয়থ ৷স িবথশষ থাস হ�স ুস ুমায়হািস িলিবওয়নস যয়�ী  য়থফলয়থি৷স িয়ায়স

আময়থদাথ স এস মু য়�য়ময়ওস অিভযু�স  থাস  দয়ষীস ইয়বয�স  ায়াস পাসআদয়লথিস িনথওস

যয়ও৷সিয়াপাস িবরয়াপিিসআময়থদাথ  বইয়নসুস িিিনুসআময়থদাথ স  ইাস মু য়�য়ময়ওস

 দয়ষীসইয়বয�স থান; ি �সিিিনসআময়থদাসবযপয়থাস  য়নসায়ওস দনিনসবাংসবথলথছনস য, 

 িয়মায়স অিরথাাস  য়ায়ায়াস বযব�য়পনয়স  েথ স  িয়ময়থদাস ায়ওস শনথিস পয়থব৷স

আলহয়মদুিল�য়হসএাসআথাাসআমায়স  বিাথওসরথলসএথইিছসএবংসিয়থদাসঅিবরয়ামূল স

ায়ওসআময়থদাসশনথিসহওিন৷ 

এখয়থনসআিমস ইাস িবরয়াপিিাসইয়থেসআময়াসবযি�ািভয়থবসযয়সআথলয়রনয়সহথওিছলসিয়স

উথ�খস ািছ, যয়থ স িমেযয়সুসঅমূল ভয়থবসধয়াণয়স ায়সহিস য,  ইসশাীওিসঅনুযয়ওীস



[22] 
 

ফওইয়লয়স থাসেয়থ ৷সযখনস ইসআময়থ সজয়নয়লস য, িদ�স�িিথবদথনসযয়স ি ছুস  লখয়স

হথওথছসিয়থিসি স িয়ময়াস  য়নসঅই�িিসাথওথছ? এবংস িয়ময়থ সি সএমনস  য়নস েয়স

বলথিসবয়ধযস ায়সহথওথছ, যয়সিুিমস ািন? িখনসআিম িয়থ সবললয়ম, আিমসআপনয়থ স

এ িটস��স াথিসরয়া; আিমসযিদসআপনয়থ সজবয়বস দাস য, এখয়থনস িলিখিস�িিিটস

অকথাাসআময়থদাথ স বয়ধযস  ায়স হথওথছস িয়হথলস ি সআপিনস ায়থওাস  কথ�সআময়থদাস

জথনযসি ছুস াথিসপয়াথবন?  ইসবলল, নয়...সিথবস িয়ময়াসদয়িও�সহলসবলয়৷সআিমসিয়থ স

বললয়ম, আপনয়থদাসএসায়ওস ি সশাীওিিই�, যয়াস িভিদস  য়াআনসুসহয়িদই? িয়হথলস

আমায়সআপনয়থদাসইয়থেসবয়দয়নুবয়দস াব,  যনসআমায়স�শয়ি�সলয়ভস াথিসপয়িাস য, 

আময়থদাথ স শাীওিস  ময়িয়থব স িবরয়াস  ায়স হথওথছ৷স িখনসআথা স  বজউয়স দয়ঁিড়থওস

বলল, এিইবস ি ছুস ায়াসপাুস িুাসআবয়াস  িয়াসমিস  লয়থ াসবযয়পয়থাসশাীওথিাস

িবরয়াসরয়ি�ই?  িয়থ স িয়স  থটসটু থায়সটু থায়স ায়সদা য়া৷ 

আলসফজাঃ বি�ায়স যসভও�াসময়নিই সপিাথবথশসজীবনযয়পনস থাসিয়সইথ�ুসিয়থদাস

অভয�াীণসঅব�য়স  মনসেয়থ ? 

শয়াখ আবুল লয়াই  য়থইমীঃ বি�সেয় য় য়লীনসময়নুথষাসুপাস যসময়নিই সঅব�য়সভাস

 থাস িনঃইথ�থহস িয়স িয়াস �য়ধীনিয়ওস  য়টয়থনয়স িদনগথলয়াস  রথওস িভ�স হথব৷স   ননয়স

ময়নবয়�য়স  ইস ইমওস ইং ুিরিস ুস উষ িুিস হথওস ুথঠ৷স ি �স বি�থদাস অব�য়স

পযথথবকণ য়াীস  দখথিস পয়ওস  য, এইবস ি ছুাস ময়নুষথ স ঘুথািফথাস এাস �থ�স এথনস

উপনীিস থাস দওস য, িয়ায়সআময়থদাসইয়থেসএাইবস থাস  ন?  

  ননয়স এস ই লস �য়থনাস িনওম-নীিিাস আইলস ির�স িয়থদাস � ৃিস  ুফাীস অব�য়থ স

� য়শস থাস  দওসএবংসিয়থদাস িৃথ স ময়নুষথদাথ সময়নুষস বথলসাণযস নয়স ায়াস েয়স

�ময়ণস  থাস  দও৷স আাস  ইখয়থনস বি�থদাস পয়াৃিা স ই� থস েয়থ স অিয�স

ৈবিশ�যমিািস ুস �য়িৃ�ইুলভ৷স এাস পিাি�িিথিস �িিিটস ভয়াস িনদয়রণভয়থবস এাস

�থওয়জনীওিয়স উপলি�স  থাস  য, িয়াস ময়থঝস ুস  য়ায়ায়থাাস অনযয়নযস ভয়াথদাস ময়থঝস

�য়িৃথ�াসব�নসাথড়স িয়লয়সজরাী৷স 

আ�য়হসিয়’আলয়সবথলথছন- 
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أملؤمنون واملؤمنات �عضهم أولياء �عض يأمرو باملعروف و���ون عن املنكر و�قيمون الصالة و�ؤتون الز�اة 

هللا عز�ز حكيمو�طيعون هللا ورسوله أولئك س��حمهم هللا إن   

অেথঃ আাস মুিমনস পুরষায়স ুস মুিমনয়স নয়াীায়স হথ�সপাৃাসএথ সঅথনযাস ব�ু, িয়ঁায় 

ইষ য়থজাসআথদশস  দওসএবংসঅইষসহথিস িনথষধস থা, আাসনয়ময়জস য়থওমস থাসুস

যয় য়িস�দয়নস থা, আাসআ�য়হসুসিয়ঁাসায়ইুথলাসআথদশস মথনসরথল, এইবস লয়থ াস

�িিসআ�য়হসঅবশযাস রণয়সবষথণস াথবন, িনঃইথ�থহসআ�য়হসঅিিশওসই�য়িনিসুস

মহয়জয়নী৷ (ইুায়সিয়ুবয়হ:স৭১) 

আলসফজাঃ পিাথশথষসআমায়সশয়াখসআবুলসলয়াইস য়থইমীাস ৃিজিয়সজয়পনস ািছস

আময়থদাথ সিয়াসইয়কয়ষ য়াস�হথণাসউদমস ইুথযয়াস থাস  দুওয়াসজনযসএবংসআমায়স

িয়াস মূলযবয়নসইমওসন�স ায়াসজনয৷সআমায়সিয়ঁথ  ুসিয়ঁা ভয়াথদাসবলিছ, আ�য়হাস

 শয় াস  য, িিিনস আপনয়থদাথ স জয়িলমস ই�দয়ওস  েথ স িনায়পদয়স ুস মুি�স দয়নস

 থাথছনসএবংসআ�য়হসআপনয়থদাথ সউদমসিবিনমওসদয়নস রন৷ 

 

ইময়্স 


